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Informações gerais da pesquisa

• Público-alvo: visitantes internacionais que participam de 
eventos internacionais no Brasil;

• Amostra pesquisada: 1659 questionários;

• Tipo de abordagem: aplicação de questionários por 
pesquisadores da FGV, com uso de tablet;

• Período de coleta: abril a agosto de 2014;

• Quantidade de eventos: 16.
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Abrangência da pesquisa: cidades-sede dos eventos pesquisados
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Estrutura da apresentação

PERFIL

INFORMAÇÕES SOBRE A 
VIAGEM

GASTOS

AVALIAÇÃO SOBRE A CIDADE 
SEDE DO EVENTO

ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM
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Amostra pesquisada: 1659 respondentes
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Locais de realização dos eventos pesquisados
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INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM



8

Primeira vez que visita o Brasil?
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Se não foi a primeira vez ao Brasil, qual razão
da viagem anterior?

Pergunta respondida apenas por aqueles que já visitaram o país anteriormente

59,8% viajaram 
anteriormente para o Brasil 
por motivos de negócios e/ 

ou eventos
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Quais cidades visitadas na viagem anterior?
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Primeira vez na cidade de realização do evento?
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Qual foi o meio de transporte utilizado do 
aeroporto até o meio de hospedagem?
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Qual foi o tipo de meio de hospedagem 
utilizado?
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Qual sua percepção sobre o custo do meio de 
hospedagem ? 
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AVALIAÇÃO SOBRE A CIDADE SEDE DO 
EVENTO
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A imagem  em relação à cidade sede do 
evento após esta viagem?

Para 73,9% dos 
entrevistados a imagem é

positiva
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Permanência no destino
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Tempo de permanência

Tempo de permanência médio no 
período total da viagem no Brasil:            

7 pernoites.

Os que pretendem 
permanecer mais dias em 
outras cidades no Brasil 

ficam em média 5 pernoites 
a mais.

Os que pretendem permanecer 
mais dias na cidade sede do 

evento ficam em média 3 
pernoites a mais.



20

Cidades mais visitadas
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Pretende retornar ao Brasil e à cidade 
sede do evento?

A grande maioria dos 
entrevistados pretende 

retornar ao Brasil
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Pretende retornar ao país dentro de 
quanto tempo?

38,2% pretendem retornar 
em até 2 anos
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Avaliação
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ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM



Qual o meio de transporte utilizado para 
chegar ao evento?

Maior parte dos 
entrevistados se hospeda no 
hotel ou próximo ao local de 

realização do evento
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Caso tenha participado de algum evento similar,
como você avalia o atual evento em relação
ao anterior?

Para 55,9% o evento foi igual 
ou melhor do que o anterior
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O fato do evento ter sido realizado no Brasil
influenciou a sua vinda?

Para 64,6% dos entrevistados 
influenciou positivamente
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Como a viagem foi organizada?

Em 2007/2008, apenas 34,7% 
organizavam a viagem por 

conta própria.

A maior parte dos 
respondentes, 52,1%,  têm a 

viagem organizada por ele 
mesmo.
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Antes do evento, recebeu informações
detalhadas de serviços/produtos turísticos?

Em 2007/2008, 61,7% 
receberam informações 

detalhadas antecipadamente.
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Se recebeu informações detalhadas, 
qual foi a fonte? 

*Questão respondida apenas por aqueles que receberam 
informações de serviços turísticos antes do evento 

A organização do evento cresceu como 
fonte de consulta, já que em 2007/2008 

era 30,6%.
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Considerando suas atividades de trabalho, 
quais meios de comunicação consulta com 
mais frequência? 

71,8% dos respondentes 
buscam informações em

meios digitais.
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Onde buscou informações sobre o Brasil? 

Resposta Múltipla
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Quais redes sociais mais utiliza? 

Resposta Múltipla
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PERFIL
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País de residência

América do Norte: 20,5%
América do Sul: 15,7%

Europa: 23,3%

* Visitantes 27 países diferentes
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Gênero

Percebe-se o aumento do público 
feminino em relação à 2007/2008, 

cujo índice era de 34,6%.
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Estado Civil
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Faixa etária
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Nível de escolaridade

97,3% têm nível superior
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Ocupação profissional



43

Faixa de renda individual em US$

39,1 % tem renda acima 
de 4.000 US$
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Gastos de Viagem

Categoria de Gasto
Média de Gasto por 

pessoa/ pernoite (US$)
Resultado da Pesquisa 

2007/2008 (US$)

Hospedagem e 
Alimentação

184,38 175,32

Transporte 31,50 23,44

Compras e Presentes 28,98 33,74

Cultura e Lazer 27,04 23,28

Telecomunicação 11,10 10,28

Outros 21,58 19,04

Gasto médio diário 304,57 285,10



• US$ 2.122,86 - Gasto médio no 
total da viagem, por pessoa, 
considerando a permanência 

média de 7 pernoites no Brasil

Gasto médio no total da viagem
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